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Tip
Jak se v systému CESR dostanete
k výsledkům ekonomické analýzy
prověřovaného subjektu? Stačí v jeho
ratingové kartě zvolit záložku
Ekonomické údaje. Zde najdete jak
samotnou analýzu (včetně rozvahy
a výkazu zisku a ztrát), tak její
přehledné znázornění ve spider
grafech.

Statistika systému CESR
Počet zobrazených detailů ratingu
Počet subjektů v databázi (nových / celkem)
Počet sledovaných subjektů (nových / celkem)
Počet klientů systému (nových / celkem)

Reference
07/2013

Celkem

259 850

1 856 171

7 318

3 048 786

22 831

246 679

40

1 115

Systém CESR včas pro své klienty zjistil
07/2013

Celkem

395 408

4 947 641

911

242 484

Počet zahájení insolvenčních řízení

5 016

111 433

Počet změn ve sledovaných insolvenčních řízeních

4 842

42 096

925

251 273

1 058

1 556

Počet změn u subjektů v RŽP a OR
Počet zaniklých subjektů ‐ vymazaných z RŽP a OR

Počet konkursů, úpadků a likvidací
Počet změn v registru dlužníků

Mezi spokojené uživatele systému CESR
již patří např. tyto společnosti:
ACTIVA
ALIMA‐CZ
AQUATRADING
BRITTERM
Coca‐Cola HBC Česká republika
FULGUR BATTMAN
Harsco Infrastructure CZ
Masokombinát Plzeň
NEREZOVÉ MATERIÁLY
Repromat
Rexel CZ
SHP Bohemia

Zrychlili jsme generování CESR ratingu o desítky vteřin
Spustili jsme novou verzi CESR 3.2.2, která přináší přepracované načítání dat ze zdrojových
rejstříků. Výsledkem je mnohem rychlejší generování ratingových karet, které vám umožní
pohodlnější práci. Pokud chcete nyní v systému CESR prověřit subjekt a necháte si vygenerovat
jeho CESR rating, zobrazí se ratingová karta v průměru za pouhých 10–25 vteřin. Díky nové
optimalizaci je délka zpracování dotazu limitována již pouze zatížením serverů státní správy,
dostupností databází a množstvím přenášených dat. Výjimku tvoří subjekty s rozsáhlou historií
v Obchodním či Živnostenském rejstříku (např. Česká pojišťovna), u nichž dobu do 25 vteřin nelze z technických
důvodů dodržet. I u těchto subjektů však optimalizace přinesla výrazné zrychlení a doba vygenerování ratingové karty
nepřesahuje minutu.

Platební morálka českých firem je stále na úrovni nejkrizovějšího roku 2009
Česká republika z pohledu platební morálky i nadále pokulhává za sousedními státy. Ukázala
to analýza ČSOB Factoring, z níž vyplývá, že české firmy ve 2. kvartálu letošního roku hradily
své závazky v průměru za 77 dní. To je např. oproti Německu téměř dvojnásobná doba a
platební morálka českých firem tak je stále na úrovni krizového roku 2009. Nejviditelnější
prodloužení inkasa zaznamenali dodavatelé do zdravotnictví, kteří průměrně čekají na své
peníze 117 dní. Dále se platební morálka ve 2. čtvrtletí zhoršila především ve strojírenství,
potravinářství a maloobchodu. Nejlépe jsou na tom dodavatelé do automobilového průmyslu, kteří své peníze
dostávají za 57 dnů. I tak patří platební morálka v ČR k nejhorším v regionu – např. na Slovensku jsou faktury hrazeny
v průměru za 53 dnů.

Zajímavé články

Odkazy

Česká ekonomika letos poklesne o 1,5 procenta, zhoršilo odhad ministerstvo
Za celý letošní rok klesne hrubý domácí produkt o 1,5 procenta, v roce 2014 by
měl vzrůst o 0,8 procenta. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy, v níž
ministerstvo zhoršilo odhad vývoje tuzemské ekonomiky v letošním i příštím roce.
V dubnu totiž ministerstvo odhadovalo pro letošek stagnaci a pro rok 2014 růst o
1,2 procenta.
novinky.cz/ekonomika ‐ 25. 07. 2013
více»
Jahn: Ekonomiku podráží slabá státní správa
Výkon ekonomiky podráží slabá státní správa. Její krize trvá už řadu let. Řekl to
v diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce Martin Jahn, generální ředitel
Volkswagen Group Russia a prezident Sdružení automobilového průmyslu ČR.
„Politici se zabývají sami sebou a ne tím, abychom byli konkurenceschopní
v ekonomice,“ uvedl. K lepšímu fungování tuzemské ekonomiky a jejímu vystoupení
z recese by bylo zapotřebí, aby česká státní správa získala více efektivity
a profesionality.
novinky.cz/ekonomika ‐ 28. 07. 2013
více»
Konec podvodných firem? Stát chce zakázat řetězení živností
Stát našel cestu, jak zamezit fíglům různých vykuků, kteří kvůli vysokým dluhům
nebo pokutám ukončí jedno podnikání a hned si založí jinou firmu, úplně stejnou.
Chce jim zakázat řetězení živností. Pozměňovací návrh byl v Poslanecké sněmovně
předložen k novele živnostenského zákoníku. Podle něj nebude moci živnost
vykonávat fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské
oprávnění kvůli porušení podmínek pro udělení koncese.
tyden.cz ‐ 30. 07. 2013
více»
Partner
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Užitečné odkazy
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
Justice.cz
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR
Asociace insolvenčních správců
Péče o pohledávky
Slovník pojmů k insolvenci
Průvodce péčí o pohledávky
Návod na používání systému CESR

Řekli o nás
Petra Kloboučníková, credit controller
"Oceňuji, když poskytovatel služby
aktivně sleduje situaci na trhu,
přizpůsobuje jí svou činnost a sám
přichází s novými a užitečnými věcmi.
Nám jako zákazníkovi pak odpadají
starosti s tím poptávat rozšíření
stávajících služeb. Přesně tak funguje
systém CESR ‐ mezi jeho funkcemi se
vždy objeví to, co potřebujeme ‐ třeba
kontrola Registru plátců DPH.
Děkujeme!"

